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Qual Estória você gostaria que tivesse um desfecho diferente, 

do que lhe é contado? Qual série, animação ou filme você 

gostaria de ser o protagonista (ou antagonista)?

E se Alice não tivesse entrado na toca do coelho?

E se Napoleão tivesse vencido a guerra?

E se Darth Vader não fosse (seu) pai...?

Qual ícone da cultura mundial você gostaria de ver sob 

uma nova ótica?

As possibilidades são INFINITAS...!

Os Jogadores podem querer saber o porquê de Merlim 

(que vivia do Futuro para o Passado, muito antes de Benjamin 

Button) não contar para o Jovem Rei Arthur que Morgana era 

sua Meia-Irmã, ou sobre a fatídica traição de Lancelot e a 

Rainha, que levariam o Reino de Logres à ruína e os Cavaleiros 

da Távola Redonda à demanda (praticamente suicida) ao Santo 

Graal.

Essas e outras “questões” podem ser levantadas, aqui e 

agora, com (Re)escrevendo a Estória. Este manual acompanha 

fichas dos personagens da lenda da Camelot como exemplo.

Seja você também o Protagonista da sua História!

E Bom Divertimento a todos...
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Personagens
Os Personagens são os protagonistas e 

(algumas vezes) até mesmo os 

Antagonistas, das estórias que o seu 

grupo quer (re)contar. Portanto, os 

problemas e dilemas, externos e 

internos, de cada Personagem, são 

postos à prova a todo instante!

Desde romances proibidos, duelos à luz 

da lua, caçadas a tesouros esquecidos e 

revelações sobrenaturais! Estes e 

outros desafios os aguardam tanto em 

terras familiares quanto em mares 

nunca dantes navegados...

Atributos

Os Atributos são as características 

intrínsecas das Personagens e lhe são 

atribuídos segundo a visão esotérica 

ocidental do mundo e da humanidade:

Físico: se relaciona à coordenação 

motora e à saúde da Personagem, 

como um todo. Tem relação ao 

elemento terra e a matéria do Ser.

Mental: se relaciona com o raciocínio 

lógico, espacial e a memória da 

Personagem. Tem relação ao elemento 

ar e o pensamento do Ser.

Emocional: se relaciona com a 

inteligência emocional e aptidão social 

da Personagem. Tem relação ao 

elemento água e sentimentos do Ser.

Espiritual: se relaciona com todo o 

aspecto transpessoal e religioso da 

Personagem. Tem relação com o fogo e 

com a transcendência do Ser.

Os Atributos funcionam como a 

“Dificuldade” que se deve conseguir 

nos dados (neste jogo só se utilizam 

dados comuns, de 6 faces), isto é: 

quanto MELHOR o Atributo, mais BAIXA 

é a “Dificuldade” para se obter um 

“Sucesso” em um teste.

Basta 1 (um) desses “Sucessos” para 

que a Personagem seja bem sucedida 

em um teste simples. Os Níveis dos 

Atributos devem ser marcados abaixo 

de seus respectivos nomes na Ficha da 

Personagem.
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Os Atributos das Personagens são 

representados por níveis, que afetam 

quando é obtido um “Sucesso” em uma 

rolagem de dados. Os níveis são os 

seguintes:

Fraco = Sucesso apenas com 6!

Médio = Sucesso com 5 ou +

Bom = Sucesso com 4 ou +

Ótimo = Sucesso com 3 ou +

Excelente = Sucesso com 2 ou +

Acima de Excelente, já é SOBRE-

HUMANO: Ao construir um 

personagem, o jogador deve escolher 

um “Fraco”, dois “Médios” e um “Bom”. 

1. Aparência

2. Arte

3. Ciência

4. Combate

5. Coragem

6. Cultura

7. Esporte

8. Linguística

9. Medicina

10. Misticismo

11. Natureza

12. Ofício

13. Passatempo

14. Reputação

15. Riqueza

16. Socialização

17. Subterfúgio

18. Talento

19. Veículo

20. Virtude

As Características também são 

representadas por níveis, que 

determinam quantos dados o Jogador 

rolará efetivamente num teste (quantos 

“d6s”). Os níveis são os seguintes:

Fraco = 1 dado

Médio = 2 dados

Bom = 3 dados

Ótimo = 4 dados

Excelente = 5 dados

Ao construir uma Personagem, o 

Jogador deve escolher uma 

Característica “Fraca”, cinco “Boas” e 

uma “Ótima”, as restantes serão 

“Médias”.

Sir Lancelot DuLac

Físico

Mental

Emocional

Espiritual

Características

As Características são detalhes das 

capacidades das Personagens. Durante 

uma partida, o Narrador Onisciente 

define quais Atributos e quais 

Características estão envolvidas no tipo 

de conflito que está exigindo a rolagem 

de dados. Todas Personagens têm 20 

Características.
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Aparência

Arte

Ciência

Combate

Coragem

Cultura

Esporte

Linguística

Medicina

Misticismo

Natureza

Ofício

Passatempo

Reputação

Riqueza

Socialização

Subterfúgio

Talento

Veículo

Virtude

Sir Lancelot DuLac

Na definição das Características, o 

Jogador pode mudar o nível de suas 

Características “Médio” para “Fraco” 

para poder aumentar em um nível 

alguma outra Característica. Cada 

Personagem pode ter no máximo 6 

Características “Fracas”.

Assim, o Jogador pode aumentar uma 

Característica de Nível Bom pra Ótimo, 

ou aumentar uma Característica de 

Nível Ótimo para Excelente (Excelente = 

ao Nível Máximo permitido pra 

Personagens Iniciantes)!

No exemplo, Lancelot tem duas 

Características adicionais Fracas para 

ter uma Excelente.

Parâmetros

Os parâmetros são um jeito de 

acompanhar a situação atual ou 

corrente de cada atributo da 

Personagem. As Personagens começam 

uma aventura com os Parâmetros com 

nível igual a seus Atributos, e 

eventualmente ao longo dos conflitos, 

vão reduzindo essa situação. Os 

parâmetros estão associados aos 

Atributos:

Saúde (Físico): disposição e compleição 

físicas.

Sanidade (Mental): clareza de 

pensamento e bom senso.

Autocontrole (Emocional): paciência e 

misericórdia.

Força de Vontade (Espiritual): 

determinação e gana.

Os Parâmetros dizem quantos pontos 

de “Dano” sua Personagem suporta 

antes de ficar incapacitada neste 

aspecto. Escreva ao lado do campo 

Sanidade, da Ficha de sua Personagem, 

o Nível Atual de seu Mental. Por 

exemplo: se sua Personagem possui 

Mental Bom, escreva a palavra “Boa”, 

no campo Sanidade. 
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Construindo uma 

Personagem

O Narrador Onisciente deve fornecer as 

informações básicas sobre o contexto 

da partida para o Jogador construir sua 

Personagem. Em seguida, o Jogador 

deve pensar no conceito e na história e 

motivação da Personagem. 

Com isso pronto, deve escolher seus 

Atributos e Características, focando nos 

muitos tipos de conflito que enfrentará. 

Em seguida, deve preencher os 

Parâmetros e eventuais Equipamentos 

ou Anotações. 

O Narrador 

Onisciente
O Narrador Onisciente (vulgarmente 

conhecido como Mestre dos Mag..., 

digo, Mestre do Jogo) é um Jogador 

especial, é ele quem coordena a 

aventura na qual os outros Jogadores, 

com suas respectivas Personagens vão 

se aventurar. A ele são delegados 

muitos poderes e obrigações, é ele 

quem deverá saber de antemão quais 

os desafios as Personagens dos 

Jogadores poderão passar, com quem 

elas irão se encontrar, que mistérios 

deverão solucionar etc.

O Narrador Onisciente deve interpretar 

todas as Personagens que não serão 

controladas pelos outros Jogadores na 

Trama, como, por exemplo: a Princesa 

em Perigo; o Terrível Dragão Vermelho 

que raptou a Princesa; o A Bruxa 

Malvada (e Invejosa Madrasta), que 

transformou o Príncipe Encantado no 

Terrível (porém, Inocente) Dragão 

Vermelho... Enfim, qualquer uma (ou 

mais) Personagens da Trama, as quais 

ficarem de “fora” durante a sessão!

Além disso, deverá conhecer todas as 

regras (ou ele não seria “Onisciente”, 

certo?) e passá-las aos Jogadores de 

forma resumida e didática, podendo-se  

sempre que necessário, consultar este 

manual.

O Narrador Onisciente deve observar 

os Jogadores juntando suas ideias para 

resolver um problema, o crescimento e 

a interpretação de uma Personagem, se 

divertindo a valer botando medo e 

desafios (ou romances!) no caminho 

delas e descrevendo as cenas pelas 

quais elas passam.

Sem dizer que a palavra do Narrador 

sempre é a final (se for em prol da 

diversão de todos)! O que é chamado 

de Regra de Ouro: Lembre-se que no 

RPG o mais importante é a diversão do 

grupo como um todo, não a discussão 

sobre regras e tabelas! Por isso, para se 

manter a ordem e o divertimento geral, 

procuremos um consenso entre todos 

os Jogadores, incluindo o Narrador.
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O Sistema
(Re)escrevendo a Estória é um sistema 

que promove à partida a possibilidade 

de explorar diversos conflitos com tipos 

de teste e formatos diferentes. 

Conflitos - Testes

Cada Personagem pode executar 

apenas uma Ação por Rodada, 

independente se for um ataque, uma 

defesa, um movimento, uma magia. 

Com exceção de alguma outra ação 

puramente “dramática”, que o 

Narrador entenda como gratuita ou 

“instantânea”!

Os Jogadores descrevem as suas Ações 

para o Narrador Onisciente, se 

necessário rolam os dados, e quem 

tirou mais “Sucessos” vence o turno. 

Neste teste o Narrador deve 

determinar a qual Atributo a 

Característica será associada, e assim 

determinar a “Dificuldade” que deve 

ser tirada para cada “Sucesso” do teste. 

Por exemplo, “Revido os insultos do 

Cavaleiro Negro com um Enigma de 

minha Terra Natal!” isso envolve 

Coragem, baseada em Emocional do 

Cavaleiro Negro contra Cultura, 

baseada em Mental do Protagonista.

Conflitos Internos

Muitas vezes os Protagonistas são 

postos frente-a-frente a seus próprios 

Medos e Dilemas... Nestes casos o 

Narrador pede um Teste de Conflito 

Interno e atribui-lhe uma Dificuldade:

Num teste Fácil pode-se pedir ao 

Jogador escolher entre DUAS ou MAIS 

Características de sua Personagem, 

ficando ao seu cargo preferir uma 

possível Característica de Nível maior 

(com maiores possibilidades de 

Sucesso)! 

Já num teste Médio, pede-se apenas 

uma Característica ligada a um Atributo 

e espera-se a tiragem de APENAS 1 

(um) “Sucesso” para que a tarefa seja 

considerada satisfatória. 7



Num teste Difícil, pede-se 2 (dois) 

“Sucessos” no teste.

E num teste Desafiador, pede-se a 

tiragem de, no mínimo, 3 (três) 

“Sucessos” na rolagem dos dados, para 

que este possa ser considerado bem-

sucedido!

Caso o Protagonista falhe no Conflito 

Interno, recebe um “Ponto de Dano” no 

Parâmetro do Atributo Relacionado, 

igual sua margem de erro...!

Conflitos - Dano

Para cada “Ponto de Dano” recebido 

por sua Personagem, reduza um Nível 

de um parâmetro, com a mesma 

denominação do Nível de Atributo 

imediatamente inferior.

Exemplo: caso sua Personagem possua 

uma Força de Vontade Boa, e recebe 1 

(um) Ponto de Dano (por 

desmoralização), ela cai, 

imediatamente, para Força de Vontade 

“Média”.

Porém, caso sua Personagem tenha 

recebido múltiplos Pontos de Dano, vá 

reduzindo o seu Nível de Parâmetro, 

proporcionalmente...

Exemplo: caso sua Personagem de 

Sanidade Boa, receba 2 Pontos de Dano 

(provavelmente por mexer em algo que 

não deve nem se pronunciar...), 

diminua sua Sanidade para “Fraca”!

O Nível “Fraco” de qualquer Parâmetro, 

ainda será estável, mas, a partir do 

primeiro Ponto de Dano subsequente, 

ele cai para o Nível “-1” (menos um) 

dentre outros Pontos Negativos, que 

informam o redutor (em dados) de 

qualquer teste relacionado a seu 

Atributo que for feito neste estado.

Até o Nível “-3” (menos três). Não 

conseguindo rolar nenhum dado 

(estando assim impossibilitado para 

fazer tal Ação) ou até chegar no 

derradeiro Nível de Parâmetro 

Negativo: o “Incapacitado”!

Exemplo: se o parâmetro Saúde, de sua 

Personagem, já se encontra no Nível 

“Média”, e ela recebe mais 3 (três) 

Pontos de Dano, sua Saúde cai, 

imediatamente, para “-2” (menos dois), 

debilitando seriamente as capacidades 

físicas da Personagem, e deixando-a a 

apenas “Dois Passos” de ficar 

“Incapacitada”...!

Já a condição de: “Nocauteada”, “Em 

Coma” ou simplesmente “Morta”, fica 

por conta do Narrador Onisciente, e de 

acordo com a natureza dos ferimentos 

recebidos pela Personagem.

Caso alguma Personagem esteja em 

confronto direto contra outra 

Personagem qualquer, os “Sucessos” 

são subtraídos em um Teste de 

Oposição, ficando o número de 

“Sucessos” que sobrar causado como 

“Dano” ao Parâmetro relacionado.
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Conflitos - Exemplos

1) no caso de um Caçador Falastrão que 

está tentando contar histórias 

fantásticas de suas caçadas para a 

Jovem Taverneira, e ela, com interesse 

de deixá-lo cada vez mais embriagado, 

seduzindo-o ouvindo e dando-lhe 

corda...

O Caçador tem Mental Médio e 

Passatempo Bom; já a Taverneira 

possui Emocional Bom e Socialização 

Ótima. E rolam-se os dados... 

O Caçador rola os seus 3 dados e tira: 4, 

5, 5, 6. “Explode” o 6 e rola um 5... 

muito bom! TOTAL: 4 “Sucessos”!

Já a Taverneira rola os seus 5 dados e 

tira: 1, 4, 6, 6, 6 (!). “Explodem” os seis, 

e rola 1, 5 e 6 (!!). O 6 “Explode” 

novamente e tira um 5 (!!!)...! TOTAL: 7 

“Sucessos”! Que magnífico!!!

Subtrai os resultados e temos um saldo 

positivo de 3 “Sucessos” para a 

Taverneira, que faz o Caçador beber até 

a última moeda... 

Lembrando-se que caso o Caçador não 

tivesse boas histórias pra contar, a 

taverneira não teria se “distraído” 

tanto, e o teria posto em Coma 

Alcoólico...!

2) um Soldado Rufião (de mãos nuas) 

enfrenta um Feiticeiro Maligno (e suas 

urucubacas mirabolantes)!

O Soldado possui Físico = Bom e 

Combate = Ótimo e o Feiticeiro possui 

Espiritual = Ótimo e Misticismo = Bom;

O Soldado rola seus 4 dados e tira: 3, 4, 

5, 6. “Explode” o 6 e rola um 5! TOTAL = 

4 “Sucessos”!

Já o Feiticeiro rola seus 3 dados e tira: 

2, 3, 3. TOTAL = apenas 2 “Sucessos”!

Logo, se o Necromante não tiver uma 

boa Armadura levará 2 Pontos de Dano 

e poderá ficar com sua Saúde a “-2” 

(menos dois), com seu índice de Físico 

= Fraco...

Veja que o Feiticeiro Maligno conseguiu 

“confundir” o Soldado Rufião, fazendo-

lhe aplicar um golpe mais “leve”. 

Porém, os punhos do Soldado ainda 

foram mais firmes que a determinação 

do Feiticeiro, e acabaram dando uma 

lição em seu vigor mal sustentado...

Outros tipos de Conflito podem ser 

igualmente simulados ou cruzados, 

levando a diversos Resultados Finais.
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Equipamentos

Equipamentos Físicos

(Arma de Mão/Armadura/Arma de Fogo)

Pequena = +1 dado de Combate / 1 de 

Proteção / +3 dados de Combate

Média = +2 dados de Combate / 2 de 

Proteção / +4 dados de Combate

Pesada = +3 dados de Combate / 3 de 

Proteção / +5 dados de Combate

Laser = +5 dados de Combate / 5 de 

Proteção / + 7 dados de Combate

Equipamentos Intelectuais

Caderneta de Anotações = +1 dado de 

Cultura

Livro de Cabeceira = + 2 dados de Cultura

Acesso a Biblioteca = +3 dados de Cultura

Acesso à Matriz = + 5 dados de Cultura e 

capaz de alterar a Realidade Virtual!

Equipamentos Sociais

Banho em dia = +1 dado de Socialização

Perfume de Qualidade = +2 dados de 

Socialização

Roupas da Moda = +3 dados de 

Socialização

Helicóptero/Jatinho/Nave particular = +5 

de Socialização e o Céu é o Limite!

Equipamentos Espirituais

Amuleto = + 1 dado de Misticismo

Varinha Mágica = + 2 dados de Misticismo

Grimório = + 3 dados de Misticismo

Templo Sagrado = + 5 dados de 

Misticismo e Favores Divinos!

Outros tipos podem ser propostos pelos 

Jogadores ou oferecidos pelo Narrador.

Magia e o Sobrenatural

Para se fazer uma Magia qualquer, 

deve-se apostar (somente se o Teste for 

bem sucedido deve-se gastar) 1 (um) 

Ponto de Força de Vontade e executar 

um teste básico de: “Misticismo” que 

demonstra quantos Dados o Jogador 

deve rolar, versos a “Dificuldade” do 

Atributo relacionado (geralmente: 

Espiritual), e verificar-se se houve 

algum “Sucesso” e quão significativo 

ele foi (QUANTIDADE de “Sucessos”)!

Exemplo: faz-se um ritual de 

“amarração” para que duas pessoas se 

apaixonem e há pelo menos 1 (um) 

“Sucesso” então aquelas pessoas ficam 

mais “amigáveis” uma com a outra, 

mas só o tempo e a convivência dirão 

se ficarão juntas ou não.
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Se houve pelo menos 3 (três) 

“Sucessos” pode ser que o telefone (ou 

celular, ou rede social, ou o que for) 

“toque” imediatamente, com uma das 

partes chamando a outra para sair! Já 

se houver 5 (cinco) “Sucessos” ou mais 

a pessoa amada volta em 3 (três) dias 

úteis apaixonada a seus pés!!!

Outros ”Poderes Sobrenaturais” (como 

poderes “Vampirescos” ou 

“Paranormais”) seguem o mesmo 

esquema: se aposta 1 (um) ponto de 

“Parâmetro” (ver descrição adiante) e 

faz-se um teste comum, com a 

“Habilidade Sobrenatural” 

(Metamorfose, Controle Mental, 

Premonição Telecinese, Mediunidade, 

etc.) que deve ser comprada como uma 

Característica a parte, relacionando-se 

a um Atributo afim.

Todos os outros “Parâmetros” seguem 

os mesmos modelos do exemplo 

anterior: Saúde para Poderes 

Vampíricos; Sanidade para Poderes de 

Paradoxo; Autocontrole para Poderes 

de Fúria; e Força de Vontade para 

Poderes Mágicos!

Caso o Narrador Onisciente queira 

botar “Vampiros” na campanha e que 

alguns deles possuem a Habilidade 

“Metamorfose”. Funciona da mesma 

forma, mas apenas com efeitos 

diferentes:

• Para se ter “Visão Infravermelha” = 

1 “Sucesso”;

• Para se fazer crescer Garras: cada 

“Sucesso” daria +1 de Dano;

• Para se transformar em Lobo ou 

Morcego(s) = 3 “Sucessos”;

• Para se transformar em Névoa = 5 

“Sucessos”;

Sempre lembrando que 

independentemente do tipo de teste, 

se gasta apenas 1 (um) “Ponto de 

Parâmetro” (Atributo) por tentativa 

bem sucedida!

Imagens Usadas

Todas as imagens usadas são de domínio público ou disponibilizadas com licença 

Creative Commons, a partir dos links, em ordem de uso:
1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lancelot_.jpg

2. https://www.flickr.com/photos/apple_pathways/6962276152

3. https://www.flickr.com/photos/apple_pathways/6962359376/in/album-72157629887232627/

4. https://www.flickr.com/photos/sofi01/5890148574/in/photostream/

5. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_Gabriel_Rossetti_-_Sir_Launcelot_in_the_Queen's_Chamber_-

_Google_Art_Project.jpg

6. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lancelot_Chapel_of_the_Holy-Grail_(1896).jpg

7. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arthur_Hughes_-_Sir_Galahad.jpg
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O cenário é o despedaçado Reino de Logres, de tempos 

imemoriais... O Jovem Arthur Pendragon acaba de retirar a 

Espada Excalibur da pedra, e foi proclamado pelo Feiticeiro 

Merlim, como o Legítimo Rei e deve agora (re)unificar o Reino, 

pois alguns Lordes, liderados por Lot de Orkney, não aceitam 

um garoto de apenas 15 anos como seu Legítimo Rei...

A Pequena Britânia (Também conhecida como Britânia 

Armoricana) na costa Norte da Gália, em torno de Avalon, está 

se desmoronando e um Habilidoso Cavaleiro Branco (Lancelot 

DuLac) avança com altivez, em rumo a Camelot, para se sagrar 

Cavaleiro do Novo Rei!

O Rei Leodegrance, de Carmelerd, na fronteira Norte da 

Bretanha com a Escócia e Pictavia, ofereceu a Távola Redonda, 

e a mão da também Jovem Lady Guinevere (de profunda Fé 

Cristã), como sinais de Aliança e Simpatia ao Novo Rei, e 

espera ser auxiliado por este na contenção dos Bárbaros do 

Norte...

Morgana LeFey, a Curandeira de Avalon, vai até Camelot a 

procura do Novo Rei, buscando auxílio para as Sacerdotisas da 

Antiga Religião Pagã, cada vez mais ameaçada pela Fé Cristã... 

O Reino do País de Gales, a Oeste envia as Boas Novas ao 

Novo Rei! O Reino da Cornualha, ao Sul, não... Já os Saxões 

também são outro problema, pois fazem incursões constantes, 

ao Reino, pela costa leste de toda a ilha...

E Merlim está cada dia mais Velho e Relapso... e muito 

preocupado com Fadas e...

...Dragões? Alguém aí disse: “Dragões”?!?

Agora essa História pode ser (Re)Escrita novamente... 12



Ficha de Personagem

(Re)contando a Estória

Nome ___________________
Nacionalidade ____________
Profissão ________________
Campanha _______________

Jogador _________________
Raça ___________________
Religião _________________
Criação _____ Idade _______

Descrição ________________
________________________
________________________
________________________

Nível ____________________
Experiência ______________
________________________
________________________

Atributos

Características

Aparência

Arte

Ciência

Combate

Coragem

Cultura

Esporte

Linguística

Medicina

Misticismo

Natureza

Ofício

Passatempo

Reputação

Riqueza

Socialização

Subterfúgio

Talento

Veículo

Virtude

Físico Mental Emocional Espiritual

Parâmetros
Físico Sanidade Autocontrole Força de Vontade

Equipamentos ____________
________________________
________________________
________________________

Anotações _______________
________________________
________________________

Dificuldade: Dificuldade: Dificuldade: Dificuldade: 


